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دسترنج 4

دبیرکل خانه کارگر:

حذف ارز تر جيحی، 
افزایش دستمزدها را 
بی اثر می کند

جهان 3

  عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل
 تعلیق شد؛

 پاسخ جهانی
 به تراژدی بوچا

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1043  شنبه 20 فروردین   1401  /    7 رمضان 1443  /  9 آوریل   2022

بازنشستگان کارگری در قعر جدول کیفیت زندگی به سر می برند

 لزوم احیای پاداش
 پایان خدمت برای کارگران

سياست 2

دسترنج 4

 وزیر نفت بر شفاف نشدن
 قراردادهای نفتی اصرار می ورزد

 به نام مردم،
 به کام دیگران؟!

وزرای دولت رئیســی یک ویژگی خاص 
دارند و آن هم رقابت بر سر شگفت زده کردن 
مردم با اظهاراتشان است. در جدیدترین مورد 
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ســیزدهم گفته 
که از ابتدای فعالیت دولت ابراهیم رئیســی، 
بیش از ۵۵ قــرارداد و تفاهم نامــه به ارزش 
16/۵ میلیارد دالر امضا کرده اما جزئیات این 
قراردادها و اسامی شرکت ها را منتشر نخواهد 
کرد.نفت سرمایه ملی نســل های این کشور 

است و صراحت در بیان این جمله که »جزئیات 
را منتشــر نمی کنیم«، برای دولتی که شعار 
شفافیت می دهد امری غیرعادی است.وزیر 
نفت البته برای این پنهان کاری دالیل عجیبی 
را مطرح کرده و گفته عدم انتشار اسامی این 
شــرکت ها به خاطر »شــرایط تحریمی« و 
»رهایی از انتقادات مدیران دولت پیشــین« 
است و به همین دلیل حاضر به انتشار جزئیات 

این قراردادها نیست...

پیش بینی همیشگی کارشناسان محیط زیست در خصوص گسترش گرد و غبار محقق شد

 تکرار تجربه خوز ستان در تهران 
و 12استان دیگر

توضیح ایران درباره 
 مخالفت با تعلیق روسیه
 از شورای حقوق بشر

پس از 10 سال؛ 

رئیس جمهور مستعفی یمن 
از قدرت کناره گیری کرد!  

عبدالملکی به صحن 
مجلس احضار شد

رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز:

 دولت به دنبال
 حل ریشه ای مشکل مهاجرت 

و حاشیه  نشینی است

 با وجود گزارش هایی مبنی
 بر گرانی اینترنت خانگی؛

مخابرات می گوید؛ افزایش 
قیمتی در کار نیست

همين صفحه

سياست 2

دسترنج 4

جهان 3

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

رئیس جمهور دربــاره راهکارهای دولت برای 
ســاماندهی مهاجرپذیری و حاشیه نشــینی در 
اســتان البرز، گفت: دولت با تخصیص تسهیالت 
الزم و اعمــال حمایت هایی نظیر خرید تضمینی 
محصوالت و افزایش قیمت خرید تضمینی تالش 
دارد اقتصاد روســتاها را بالنده تر و فعال تر کند تا 

روستاییان به زندگی در روستاها ترغیب شوند.
به گزارش ایســنا،  ابراهیم رئیســی شامگاه 
پنج شنبه در نشســت خبری پایان سفر به استان 
البرز، این اســتان را دارای ظرفیت های چشمگیر 
صنعتی، کشاورزی و گردشگری دانست و گفت: 
استان البرز در عین حال پذیرای تعداد زیادی مهاجر 
است اما شاخص های توسعه و زیرساخت های این 
استان متناســب با حجم باالی افزایش جمعیت 

ناشی از مهاجرت به استان نیست.
رئیسی پایین بودن سرانه فضاهای آموزشی، 
ورزشی و درمانی را از جمله تبعات مهاجرنشینی 
برای استان البرز برشــمرد و افزود: در سفر به این 
اســتان، تصمیمات خوبی برای توسعه فضاهای 

آموزشی، تکمیل بیمارستان های در حال ساخت 
و گســترش فضاهای درمانی و نیز افزایش سرانه 
ورزشی گرفته شد که این تصمیمات بویژه ساخت 
مدارس جدید در استان بزودی و با کمک خیرین 
آغاز خواهد شد.رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به بازدید خود از پروژه قطار شــهری کرج، اظهار 
داشت: متأســفانه این پروژه 1۵ سال است که در 
حال اجراست و هنوز کارهای زیادی برای تکمیل 
آن باقیمانده است. از مدیران استان خواسته شد 
که یک برنامه زمان بندی دقیق و بسته پیشنهادی 
برای شــیوه، محل و نحوه تأمین اعتبارات پروژه 

ارایه کنند تا بتوانیم با سرعت بیشتری اجرای آن 
را به پیش ببریم.رئیسی با اشــاره به وجود بیش از 
۳۵۰۰ واحد صنعتی و نیز ۳۰ مرکز تحقیقات مهم 
در اســتان البرز، تصریح کرد: واحدهای صنعتی و 
تحقیقاتی در استان، نماد توانایی و دانایی هستند 
که ایجاد ارتباط و پیوند بین آنها می تواند به تحقق 
اهداف شعار امســال یعنی حمایت از رونق تولید، 
ایجاد اشتغال و افزایش و رونق فعالیت واحدهای 
دانش بنیان کمک کند.رئیسی یکی از مهم ترین 
دالیل مهاجرت و حاشیه نشینی افراد را فعال نبودن 
اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک دانست و تصریح 
کرد: در همین سفر بیشترین بخش اعتبارات برای 

بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور افزود: امروز عمده روســتاهای 
کشــور از آب، برق، گاز، راه و امکانات بهداشــتی 
ضروری برخوردار هســتند، اما روستانشینان و 
ساکنین شــهرهای کوچک به دلیل فعال نبودن 
اقتصاد در محل زندگی شــان تمایل به مهاجرت 

پیدا   می کنند.

نشست خبری

رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز:

دولت به دنبال حل ریشه ای مشکل مهاجرت و حاشیه نشینی است

آگهی مزایده عمومی ) نوبت اول(
 
استناد مجوز شماره 00/1235 مورخ 1400/12/25  به  رباط کریم در نظر دارد  شهرداری 
شورای محترم اسالمی شهر بهره برداری، تهیه و عرضه گاز طبیعی فشرده، در جایگاه سوخت 
به شماره  آبشناسان  میدان  واقع در کمربندی شمالی شهر، جنب  رباط کریم   CNG گاز 
اشتراک 003007397922 و ظرفیت 2500 مترمکعب را از طریق مزایده عمومی به صورت 
اجاره ماهانه به مدت یکسال در اختیار شرکت های فعال و مورد تایید شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی به شرح ذیل قرار دهد.
مشخصات جایگاه: جایگاه دارای 3 عدد دیسپنسر )پمپ( به همراه 6 عدد نازله ساخت شرکت 

هوایار می باشد.
شرایط: 

1- هزینه درج دو نوبت آگهی، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مزایده بر عهده برندگان 
مزایده می باشد .

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مزایده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

3- داشتن سابقه کار تایید شده درخصوص بهره برداری از جایگاه سوخت الزامی می باشد.
4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده که می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری 
رباط کریم و یا واریز نقدی به شماره حساب 0106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه 
 IR 280170000000106625206008 مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره حساب شبا
( تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم 

به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزایده تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و 
هرگاه حاضر به عقد قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

5- مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ) پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 1401/01/20( و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.
6- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ 
مزایده تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/02/7 در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
به  جاری  حساب  به  واریزی  فیش  بایست  می  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   -7
شماره 0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 
2/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مزایده به شهرداری رباط کریم تسلیم 

نمایند.
 1401/02/10 مورخ  شنبه  روز   14/30 ساعت  در  مزایده  های  پاکت  بازگشایی  زمان   -8 

می باشد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/01/27 

 یونس غفاری شهردار رباط کریم 


